
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2020 წლის  28 დეკემბრის  მორიგი სხდომის  

                                                  

                                                         დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი: 

 
 
 

1.  „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N42 
დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი                                                                                                                                  
15.00სთ-დან - 15.20სთ-მდე 

2. „თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“  

მომხს. ნ.ვაყელიშვილი 
15.20სთ-დან - 15.40სთ-მდე 

 
3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №8 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე; 

მომხს. გ. ენუქიძე 
15.40სთ-დან - 16.00სთ-მდე 

 

 

შ  ე  ს  ვ  ე  ნ  ე  ბ  ა -  16.00 სთ-დან - 16.20 სთ-მდე 
 

 
4. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ლევან 

ახალმოსულიშვილისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 

მომხს. გ. თავბერიძე 
16.20სთ-დან - 16.30სთ-მდე 

 



 

 

5.  თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

მომხს. გ. თავბერიძე 
16.30სთ-დან - 16.40სთ-მდე 

 
6. თინათინ ჩეკურიშვილის მიერ ქ. თელავში, კავკასიონის ქუჩაზე მდებარე 432 კვ.მ. 

არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი 
სააუქციონო პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის 
თაობაზე; 

მომხს. გ. თავბერიძე 
16.40სთ-დან - 16.50სთ-მდე 

 
7.  ლევან გალუსტიანის მიერ ქ. თელავში, კავკასიონის ქუჩაზე მდებარე 200 კვ.მ. 

არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი 
სააუქციონო პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის 
თაობაზე. 

მომხს. გ. თავბერიძე 
16.50სთ-დან - 17.00სთ-მდე 

 
8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის  N10 

განკარგულებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ“ 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. ღაღანიძე 
17.00სთ-დან - 17.10სთ-მდე 

 
9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 ივლისის N58 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ამომრჩევლებისთვის წარსადგენი წლიური 
ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების  შეტანის თაობაზე 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს: ნ ხვისტანი 
17.10სთ-დან - 17.20სთ-მდე 

 



10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის N65 
დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 
მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

 

მომხს: ნ ხვისტანი 
17.20სთ-დან - 17.30სთ-მდე 

 
11. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N17 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ 
საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე. 

 
მომხს: ნ ხვისტანი 

17.30სთ-დან - 17.40სთ-მდე 
 

12. ქალაქ თელავის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - გენერალური გეგმის, 
განაშენიანების გეგმის და ქალაქ თელავის ცენტრალური მოედნის განაშენიანების 
დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე - ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 
გაგრძელების შესახებ. 

მომხს: ნ ხვისტანი 
17.40სთ-დან - 17.50სთ-მდე 

 
 

 
 
 


